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رئيس  فياض،  سالم  الدكتور  أعلن  الشفافية،  لتعزيز  خطوة  في 
إعادة إطالق الصفحة اإللكترونية اخلاصة  املالية،  الوزراء ووزير 
بشكل  التفصيلية  التقارير  عليها  ستنشر  حيث  املالية،  بوزارة 
الوطنية وإيراداتها، والتي تعتبر خطوة  السلطة  دوري عن نفقات 
اإلصرار  وفي  الوطنية،  السلطة  في  الشفافية  تعزيز  في  جوهرية 
الذي  األمر  واملساءلة،  الصالح  احلكم  قواعد  إرساء  متابعة  على 
يسمح للمواطن العادي باالطالع على كافة أوجه إنفاق املال العام 

ومصادر التمويل.
 جاء ذلك خالل احتفال نظمه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-
رام  مبدينة   2008/3/26 في  املالية،  وزارة  مع  بالتعاون  أمان، 
من  وعدد  الوزراء،  رئيس  بحضور  الصفحة،  إطالق  ملناسبة  الله 
الوزراء وموظفني من وزارة املالية ودبلوماسيني أجانب، وممثلني 

عن منظمات غير حكومية.
والنفقات  االيرادات  مالية شهرية عن  تقارير  بنشر  فياض  وتعهد 
ومصادر التمويل، وقال: وزارة املالية على موعد معكم في 15 من 

كل شهر. هذا وعد وأمانة نحملها جتاه املواطنني.

وقال فياض: إن أهمية هذا  احلدث تنبع أوالً من كونه خطوة جوهرية 
في تعزيز الشفافية في السلطة الوطنية، وفي اإلصرار على متابعة 
إرساء قواعد احلكم الصالح واملساءلة، حيث سيتمكن املواطن من 

االطالع على كافة أوجه إنفاق املال العام ومصادر التمويل.
يتحقق  أمٌر  هو  وال  ُيرفع،  شعار  مجرد  ليس  اإلصالح  وأضاف: 
اإلجراءات  من  سلسلة  إنه  أهميتها،  على  اإلرادة،  توفر  مبجرد 

العملية التي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والتقدم املؤسسي.
 وأشار إلى أن إعادة إطالق الصفحة االلكترونية ترسي نظاماً مالياً 
جديداً يربط مصروفات كافة الوزارات مباشرة باملخصصات املقرة 
في املوازنة، األمر الذي مينع صرف أي مبالغ تزيد على املخصصة 
املالية  املعامالت  النظام سيغطي كافة  أن  املوازنة، مشدداً على  في 
واملدخوالت في وزارة املالية، وسيشمل في املرحلة األولى وزارات 

التربية والتعليم والصحة واألشغال العامة.
وعبر فياض عن أمله في أن يعزز املوقع اجلديد للوزارة ثقة املجتمع 

الدولي بشفافية احلكومة ومسؤوليتها.
الدعم  املالي من خالل حتويل  النظام   وطالب باإلسهام في تقوية 

من أجل تعزيز الشفافية في إدارة املال العام

وزارة املـاليـة تعيد اإطالق موقعــهــــا الإلكتـــــرونـــــــي

وتتعهد بن�شـــر البيـــانات املالية لل�شلطة ب�شكل �شهري
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املالي للموازنة واملشاريع عبر حساب اخلزينة املوحد.
ووصف فياض إطالق املوقع اإللكتروني بأنه إجناز وطني يضعنا 
واملساءلة  الشفافية  مجاالت  في  تقدماً  الدول  أكثر  مصاف  في 

واإلدارة املالية السليمة.
وأكد أنه يترافق مع عمل دؤوب في سلسلة من اإلصالحات اجلدية 
املجاالت،  كافة  في  الرشيد  واحلكم  اإلدارة  صعيد  على  األخرى 
لشعبنا  يسمح  الذي  األمر  واالقتصاد،  األمن  مجاال  ذلك  في  مبا 
باالستثمار األفضل ملوارده وتوفير أسس العدالة والكفاءة املهنية، 
ببناء  الكبير  واالهتمام  وطنه،  أرض  على  الصمود  من  وميكنه 
القضائية وتطوير قدراتها وتعزيز استقالليتها، وميكن  املؤسسة 

من تعزيز الفصل بني السلطات.

الشعيبي: نحو  شفافية إدارة املال العام
 وتعزيز عملية املساءلة

الفساد د.عزمي  ملكافحة  أمان  ائتالف  مفوض  قال  جانبه،  من 
الشعيبي: إننا جنتمع اليوم ملتابعة ما قامت وما وعدت وزارة املالية 
املواطنني  لكافة  والسماح  العام،  املال  إدارة  بتنظيم  السابق  في  به 

واملعنيني باالطالع على إيرادت  ومصروفات السلطة.
العامة  وأشاد بهذه االنطالقة ملا لها من أهمية في شفافية اإلدارة 
تقدمي  خالل  من  وذلك  املساءلة،  عملية  تعزيز  وتأكيد  العام  للمال 

التقرير في الوقت املناسب.
في  “أمان”  ائتالف  واجهت  التي  العقبات  الشعيبي  واستعرض 

إعداد تقرير عن واقع اخلزينة العامة من إيرادات ونفقات. 
املعلومات  جمع  في  مشاكل  واجهتنا  املاضيني،  العامني  في  وقال: 
التي تتعلق بحصر اإليرادات والنفقات ومدى دقتها، كنا نعتقد أنها 
ذات طابع يعود خللل في عمل بعض املسؤولني هنا أو هناك، حيث 
للعام 2006  اإليرادات والنفقات  إلى حتديد صحيح عن  لم نصل 

رغم اجلهود التي بذلناها مع جميع األطراف.

وتابع: انكشفت أمامنا حالة الفوضى التي سادت إدارة املال العام 
في تلك الفترة، إذ تعددت مراكز الصرف وتعددت قنوات التوريد 
أرشفة  في  فوضى  رافقتها  بها،  اخلاصة  احلسابات  وتعددت 

املعلومات وحصرها في مكان واحد.
وشدد الشعيبي على أن املشاركة من األطراف في حتديد األولويات 
ذات العالقة والرقابة على النفقات لن تكون ذات قيمة إذا لم يحصل 
بيسر  املناسب  الوقت  وفي  الفعلية  األرقام  على  املدني  املجتمع 

وسهولة ودقة.

قليبو: خطوة أساسية في تطوير
الشفافية  و أنظمة جيدة لإلدارة املالية

االراضي  في  االمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  ممثل  اعتبر  بدوره، 
املالية  لوزارة  االلكتروني  املوقع  اطالق  قليبو  منير  الفلسطينية 
خطوة أساسية في تطوير الشفافية، وتطوير انظمة جيدة لالدارة 
اهداف  لتحقيق  أساسي  الرشيد  احلكم  بأن  نؤمن  فنحن  املالية، 

التنمية.
مشكلة  وإمنا  النامية،  الدول  على  مقتصراً  ليس  الفساد  إن  وقال: 
اخلاص  والقطاع  احلكومة  جهود  لتضافر  حاجة  وهناك  عاملية، 

واملجتمع املدني ملكافحة هذا املرض.
وفي هذا السياق، اشاد قليبو بالتعاون بني وزارة املالية ومؤسسة 

“امان” ومؤسسات اخرى في املجتمع املدني حملاربة الفساد.

الزمر: نظام مالي محوسب جديد للسلطة
أنه  إلى  للخزينة،  العامة  اإلدارة  عام  مدير  الزمر،  يوسف  وأشار 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  جديد  محوسب  مالي  نظام  إجناز  مت 
يغطي االحتياجات املالية والرقابية للمالية العامة للسلطة، الفتاً إلى 

أنه مت بناؤه منسجماً مع أحدث املعايير احملاسبية الدولية.
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قانونيون  وخبراء  التشريعي  املجلس  نواب  من  عدد  أجمع 
الرابع  في  أمان،  ائتالف  نظمها  عمل  ورشة  في  واقتصاديون 
عمل  ينظم  خاص  قانون  إصدار  أهمية  على  املاضي،  حزيران  من 
صندوق االستثمار الفلسطيني، وينظم عالقته مع األطراف الرسمية 
الفلسطيني، من أجل حتديد مرجعياته  القطاع اخلاص  ومؤسسات 
ضرورة  مؤكدين  الرسمية،  الرقابة  آلليات  وإخضاعه  القانونية 

الفصل بني املستويني السياسي والتنفيذي في إدارة الصندوق.
وتضمنت الورشة، التي حضرها مدير عام الصندوق د.محمد مصطفى 
وعدد من النواب والقانونيني واالقتصاديني، مناقشة اإلطار القانوني 

الناظم لصندوق االستثمار وآليات الرقابة الرسمية على عمله.
وكان مفوض أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي أكد أن 
عقد الورشة ال يأتي في إطار التشكيك في عمل الصندوق ونزاهته 
املالحظات  من  جملة  إثارة   إلى  يهدف  ما  بقدر  احلالية،  وشفافيته 
يعتبر  كونه  له،  املرجعي  القانوني  واإلطار  الصندوق  عمل  حول 
شركة مساهمة عامة محدودة مسجلة رسمياً لدى  السلطة الوطنية 

وتعمل باملال العام.
واإلجنازات  الصندوق  عمل  عن  تفصيلياً  عرضاً  مصطفى  وقدم 
التي حققها في إطار عمله على مختلف الصعد الداخلية واخلارجية، 
من  عمله  في  جداً  متقدمة  درجة  إلى  وصل  الصندوق  أن  موضحاً 
خالل تكريس الشفافية في عمله االستثماري، إضافة إلى نقل مقر 
الصندوق  لدى  أن  موضحاً  الفلسطينية،  األراضي  إلى  الصندوق 
اخلارجية  االستثمارات  غالبية  نقل  إلى  تسعى  استراتيجية  خطة 
لألراضي الفلسطينية وتنويعها، مبا يساهم في تعظيم األرباح التي 

وصلت العام املاضي إلى قرابة 262 مليون دوالر.
املؤسسات  مختلف  مع  الواضحة  العالقة  طبيعة  إلى  أشار  كما 
الرسمية، مبا في ذلك العالقة املهنية مع ديوان الرقابة العامة، مؤكداً 
جاهزية الصندوق للتعاون الكامل مع ديوان الرقابة، خاصة أن لدى 

الصندوق نظام رقابة مالية وإدارية متطوراً.
إعادة  أهمية  دراغمة  د.أمين  والتغيير  االصالح  كتلة  عن  النائب  وأكد 
تقييم عمل الصندوق بصورة مهنية تضمن استمرار عمله وعدم ربط 
أشار  حني  في  الداخلي.  السياسي  الوضع  بتطورات  وتقدمه  تطوره 
النائب عن حركة فتح د.عبد الله عبد الله أهمية اإلجنازات التي حققها 
إلى أهمية مراعاة واقع الشعب  الفترة املاضية، الفتاً  الصندوق خالل 
الفلسطيني حتت االحتالل فيما يتعلق باملشاريع التنموية والتطويرية.
النائبني  مع  جرار  خالدة  الشعبية  اجلبهة  عن  النائبة  اتفقت  كما 
دراغمة وعبد الله، مؤكدة أهمية فرض الرقابة على طبيعة املشاريع 

التي يقوم بها الصندوق. 
من جانبه، دعا اخلبير االقتصادي د.نصر عبد الكرمي إلى االستفادة 
من التجربة اإلماراتية في إنشاء ما يعرف بـ »صناديق االستثمارات 
االستثمار  صندوق  دور  تكريس  أهمية  على  والتأكيد  السيادية«، 

الفلسطيني في حماية أموال الشعب الفلسطيني.

الفلسطيني د.مازن  إدارة صندوق االستثمار  وطالب عضو مجلس 
سنقرط بإعطاء الصندوق فرصة لالستمرار في عمله، خاصة بعد 
اإلجنازات الكبيرة التي حققها، ومتكنه من إعادة بناء الصندوق وفق 

أسس مهنية سليمة.

خالل ورشة عمل نظمها »أمان« برام الله

الدعوة لإ�شدار قانون  ينظم عمل �شندوق ال�شتثمار

ويخ�شع م�شتواه التنفيـذي للم�شــاءلـة وفـقًا لالأ�شــول
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طور “أمان” دليالً تدريبياً بعنوان “دليل املدرب في مكافحة الفساد”، للتعريف مبنظومة الفساد من حيث مفهوم الفساد وأشكاله ومظاهره  دليل لتمكني العاملني  يف مكافحة الف�شاد
وأسبابه وآثاره على مناحي احلياة املختلفة وآليات مكافحته، وأيضاً أبرز املفاهيم املضادة للفساد، مثل: النزاهة والشفافية واملساءلة.

 كما يتطرق الدليل إلى واقع نظام النزاهة في فلسطني من حيث شكل الفساد املوجود في املجتمع الفلسطيني، ومكان انتشاره بشكل رئيسي، 
وآليات مكافحته، مع مراعاة خصوصية القطاعات الفلسطينية املختلفة مثل: القطاعني العام واخلاص واملنظمات األهلية واإلعالم واألحزاب 
على  باملعلومات،  الغنية  النظرية  املادة  جانب  إلى  يحتوي،  حيث  املدرب  على  التدريبية  العملية  تسهيل  إلى  كذلك  الدليل  السياسية.ويهدف 
العديد من الوسائل التدريبية التي تساعد املدرب في عمله ليكون أكثر إبداعاً وفاعلية، إذ إن الهدف من هذا الدليل ليس فقط  توفير املعلومات، 
التمارين،  النظري فقط، بل بوسائل عملية مثل استخدام  العرض  ومجموعات العمل، والكاريكاتير، وغيرها من الوسائل التدريبية التي تالئم املادة النظرية.وإمنا كيفية توصيلها للمشتركني بوسائل تدريبية مختلفة ال تقوم على 
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نظم ائتالف أمان ورشة عمل في مقره برام الله في منتصف أيار 
املبلغني  وحماية  املصالح  بتضارب  تتعلق  أنظمة  مشاريع  ملناقشة 
عن الفساد، إضافة إلى تعديالت مقترحة على مواد قانون العقوبات 
الوزراء  مجلس  عن  ممثلني  بحضور  العالقة،  ذات  الفلسطيني 
املختلفة  الوزارات  في  القانونية  والدوائر  التشريعي  واملجلس 

واملؤسسات العامة ومؤسسات أهلية.
الزغير،  غادة  ألمان  التنفيذية  املديرة  وأدارتها  الورشة  وافتتحت 
في  املختلفة  القطاعات  من  اجلهود  وتكامل  تواصل  أهمية  مؤكدة 

مجال مكافحة الفساد. 
ملكافحة  أمان  أشار مفوض  األنظمة،  مداخلته حول مشاريع  وفي 
عن  أهمية  تقل  ال  األنظمة  أن  إلى  الشعيبي  عزمي  د.  الفساد 

»اأمان« يعد م�شروعي نظام لتجـنب ت�شارب امل�شالح 

يف العمل العام وحلمايــــة املبلغني عن الف�شاد

القوانني، خاصة أنها تستند إلى قوانني موجودة ومقرة من املجلس 
التشريعي لكنها غير مفعلة. وقال: بالتالي، فإن ائتالف »أمان« يرى 
لزاماً عليه، كونه التزم في املساهمة في تطوير منظومة التشريعات 
القوانني من  ُيفّعل هذه  أن  الفساد،  والسياسات اخلاصة مبكافحة 
والعمل  إلقرارها  الوزراء  ملجلس  األنظمة  مشاريع  تقدمي  خالل 
وفقها بعد مشاورات وحوارات مع كافة اجلهات املعنية املختصة.  

املبلغني  حماية  نظام  مشروع  الورشة  في  املشاركون  وناقش 
الوظائف  في  املصالح  تضارب  منع  نظام  ومشروع  الفساد،  عن 
على  تعديالت  ناقشوا  كما  املالية،  الذمة  وإقرار  العامة،  واملناصب 
مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  قام بإعدادها بالل البرغوثي، 

املستشار القانوني في املجلس التشريعي.
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التشبيك من أجل الرقابة الفعالة على تنفيذ االتفاقية

اإطـــالق �شبـكــــة ملنظـمات املجتمــــع املـدين لدعــم تطبيـــق

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحــة الف�شـاد يف الدول العربية

خالل اجتماع عقد في بيروت بتاريخ 13-2008/6/14، والذي 
الفساد  مبكافحة  املعنية  املدني  املجتمع  منظمات  عن  ممثلني  جمع 
»أمان« ممثالً  ائتالف  في إحدى عشرة دولة عربية، ومن ضمنها 
مبفوضه ملكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي، مت وضع احلجر 
األساس لـ »شبكة منظمات املجتمع املدني لدعم تطبيق اتفاقية األمم 
لقرار املؤمتر  املتحدة ملكافحة الفساد في الدول العربية«، استناداً 
املاضي،  الثاني  كانون  في  امليت  البحر  في   عقد  الذي  اإلقليمي 
لبرنامج  التابع  العربية  الدول  إدارة احلكم في  برنامج  وبدعم من 

األمم املتحدة اإلمنائي.
حيث  من  الشبكة  شكل  حول  رؤية  االجتماع  خالل  »أمان«  وقدم 
حتديد أهدافها واملنظمات املؤهلة لعضويتها وهيكليتها، إضافة إلى 

بلورة عالقتها بالشبكة احلكومية.
واعتُبر املمثلون عن منظمات املجتمع املدني املشاركون في االجتماع 
سة  أعضاًء مؤسسني للشبكة، فيما اتفق على أن تتولى الهيئات املؤسِّ
االنفتاح،  سياسة  وفق  دولة  كل  في  احمللي  العمل  وقيادة  تشكيل 

وتشجيع قيام حتالفات من مؤسسات املجتمع املدني.
 )UNDP( وتــم تشكـــيـــل جلنة مكونة من كل من: د. سليم نصــر
)جمعية  الغزالي  وصالح  أمان(،  )ائتالف  الشعيبي  عزمي  ود. 

الشــفــــافـــــية الكـــــويـتـيـــة(، 
)اجلمعية  حجاج  وخالد 
اجلــزائـــريــــــة ملـــكـــــافـــحــــــة 
النظام  إلعداد  الفساد(، 
حيث  للشبكة،  الداخلي 
ومناقشته  تقدميه  سيتم 
الذي  املنتدى  في  الحقاً 
خالل  الكويت  في  سيعقد 
من  الثاني  تشرين  شهر 

العام اجلاري.
في  شارك  »أمان«  وكان 
حـول  اإلقـــليـمـي  املؤمتر 
دعم تطبيق “اتفاقية األمـم 
الفساد”  املتحدة ملكافحـــة 
والذي  العربية،  الدول  في 
عقد في البحر امليت خالل 
الفتــــــرة 21-23 كــــانــون 
الثاني، بالتعاون مع مكتب 
املختــــص  املتّحــــدة  األمـــــم 
باملـخــــــــّدرات واجلــــــرميـــة 

)UNODC(، وبالشراكة مع وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد 
في األردن.

عربية  إقليمية  شبكة  إنشاء  ضرورة  املؤمتر  في  املشاركون  وأكد 
مجال  في  واخلبرات  املعرفة  لتبادل  منتدى  مبثابة  تكون  رسمية 
للدول  دورية  بصورة  اجلهود  هذه  ومراجعة  الفساد  مكافحة 
وأخرى  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 

ملؤسسات املجتمع املدني في العالم العربي.
اللفتاوي، مساعد إداري  »أمان« د.عزمي الشعيبي، ومحمد  ومثّل 
املتحدة  األمم  اتفاقية  تطبيق  لدعم  الوطنية  احلملة  مشروع  في 
ملكافحة الفساد في فلسطني، فيما مثّل السلطة الوطنية الفلسطينية 
املالية  الرقابة  العدل د. علي خشان، ورئيس ديوان  كل من: وزير 

واإلدارية د. محمود أبو الرب، والنائب العام أحمد املغني.
تطبيق  في  العرب  البرملانيني  دور  حول  مداخلة  الشعيبي  وقدم 

أحكام االتفاقية في الدول العربية.
العربية  الدول  في  العدل  وزراء  املؤمتر  هذا  أعمال  في  وشارك 
الفساد،  مبكافحة  املعنية  احلكومية  الهيئات  أبرز  عن  وممثلون 
عن  وممثّلني  املجال  هذا  في  ودوليني  إقليمني  خبراء  إلى  إضافة 

اجلهات املانحة.
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للدول  املتحدة  األمم  مؤمتر  فعاليات  في  »أمان«  ائتالف  شارك 
األطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في مدينة بالي بأندونيسيا، 
حيث مثل املجتمع املدني الفلسطيني منار سالم، مديرة مشروع 
السلطة  مثّل  فيما  أمان،  ائتالف  في  االتفاقية  تطبيق  دعم 
الرقابة  ديوان  رئيس  الرب،  أبو  محمود  الدكتور  الفلسطينية 
أندونيسيا فريز  املالية واإلدارية، بحضور سفير فلسطني لدى 

مهداوي.

وأكد املؤمتر ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ فعال لالتفاقية. 
الدول  دعا  االتفاقية،  هذه  من  املنشود  الهدف  حتقيق  أجل  ومن 
األطراف إلى مراجعة تنفيذ االتفاقية، من خالل إنشاء هيئة خبراء 
مستقلة تساعد الدول األطراف على تفعيل آلية املراجعة، ووضع 
آلية واضحة ملراجعة التقارير التي ترفعها تلك الدول فيما يتعلق 
اإللزامية  املقتضيات  تنفيذ  مراقبة  وكذلك  االتفاقية،  بتطبيق 

وكذلك االختيارية الواردة في االتفاقية، إلى جانب أن تفعل هذه 
اآلليات مساهمة مؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ االتفاقية 

كما دعا املؤمتر إلى استرداد املوجودات، وذلك ألهميته اخلاصة 
لسرقة  ضحية  تكون  التي  الدول  على  السيئة  لتأثيراته  نظراً 
مدخراتها، مما يؤدي الى تعطيل التنمية االجتمعية واالقتصادية 
الواردة  التقنية  الدول. فيما أكد املؤمتر أهمية املساعدة  في تلك 
في اتفاقية األمم املتحدة، حيث يعتبر إيجاد مساعدة تقنية على 

قدر عاٍل من املهنية عامالً أساسياً لتنفيذ االتفاقية بشكل فعال.
الشفافية  تعزز  قواعد  تبني  على  احلكومات  املؤمتر  وشجع 
القطاع  ذاته  الوقت  في  حاثاً  اخلاص،  القطاع  في  واملسؤولية 
الدول  في  االتفاقية  تنفيذ  وسائل  وتعزيز  دعم  على  اخلاص 
األطراف.وأكد  ضرورة حماية املبلغني والشهود والناشطني في 

مجال محاربة الفساد. 

موؤمتر دويل يف بايل يدعـو اإىل و�شــــع جـــدول زمــنـي 

لتنـفـيـــــذ فــعــــال لتفــاقيـــــة مكــافـحــــة الف�شــــــاد
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حزيران  من  عشر  السادس  في  عباس  محمود  الرئيس  أصدر 
مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال.

»تقييم  حول  الله،  رام  في  عمل   ورشة  نظم  أمان  إئتالف  وكان 
التجربة الفلسطينية في مكافحة غسل األموال«، وأوصت باإلسراع 
األموال،  غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  على  املصادقة  في 
كي تأخذ دورها في مواجهة هذه الظاهرة املقلقة، إضافة إلى أهمية 
التكامل والتنسيق بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص في 

التصدي ملثل هذه اجلرائم.
النقد  سلطة  عن  ممثلون  فيها  شارك  التي  الورشة  هذه  عقد  وجاء 
وعدد  البنوك،  عن  وممثلون  املال،  رأس  سوق  وهيئة  الفلسطينية، 
من املؤسسات االقتصادية واخلبراء االقتصاديني والقانونني، في 
إطار تنامي اإلدراك الدولي واحمللي ملخاطر غسل األموال واملرتبطة 

بشكل كبير بوجود الفساد إجماالً.
وكان ائتالف »أمان« بادر إلى إعداد تقرير عن التجربة الفلسطينية 
الوطنية  السلطة  إقرار  ضوء  على  األموال  غسل  مكافحة  في 
 ،2007/10/25 في  األموال  غسل  مكافحة  قانون  الفلسطينية 
حيث أكد مفوض أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي 
أن هذه الورشة تأتي في إطار املراجعة املستمرة للواقع الفلسطيني 
وتقييم التجربة الفلسطينية في هذا اإلطار، سيما أن احلديث يدور 
قلة  إلى  إضافة  املجال،  هذا  في  قليلة  الفلسطينية  التجربة  أن  عن 

اخلبرات وخصوصية الواقع الفلسطينيي.
لهذا  أُعد  التقريرالذي  اعتماد  ميكن  انه  إلى  الشعيبي  وأشار 
الغرض، وأثيرت حوله جملة من املالحظات، كورقة بحثية وخلفية 
جملة  إلثارة  ملحة  حاجة  وجود  موضحاً  واملداخالت،  للنقاش 
مدى  أي  وإلى  األموال  غسل  مكافحة  قانون  حول  التساؤالت  من 

يعالج هذا القانون موضوع غسل األموال وطبيعة دور املؤسسات 
إلى  إضافة  الظاهرة،  لهذه  التصدي  في  واالقتصادية  الرسمية 
ضرورة العمل على تطوير املهارات واعداد الكوادر املدربة للكشف 
عنها، وطبيعة االجراءات القانونية املتخذة بحق املتورطني في مثل 

هذا النوع من اجلرائم.
أهمية  الزغير  غادة  »أمان«  الئتالف  التنفيذية  املديرة  واكدت 
وحتليل  جمع  في  املؤسسة  جهود  إطار  في  الورشة  هذه  عقد 
املعلومات املتعلقة بالفساد وأسبابه ومصادره وآثاره على املجتمع 
الفلسطيني، مشيرة إلى الربط العضوي بني جرائم غسل االموال 
والتهريب  املشروع  الكسب غير  النائج عن  الفساد  تتولد عن  التي 

والتزوير، والتهرب من سداد الضرائب واجلمارك.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى إثارة جملة من القضايا املرتبطة 
بل  اإلجرامي،  العمل  بانتهاء  ينتهي  ال  الفساد  ألن  اجلرائم  بهذه 
يتعدى ذلك ليشمل احلاجة إلى غسل املتحصالت من هذه اجلرائم. 
 وأكدت النائبة سحر القواسمي خطورة هذه الظاهرة على استقرار 
القانون  تطبيق  أن  إلى  مشيرة  الفلسطيني،  االقتصادي  الوضع 
حماية  في  األهمية  بالغ  يعد  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاص 
إمكانية  إلى  مؤشرات  وجود  ظل  في  خاصة  الوطني،  االقتصاد 

مشاركة عصابات إسرائيلية في تنفيذ جرائم غسل األموال.
أهمية  إلى  عويضة  رياض  الفلسطينية  النقد  سلطة  ممثل  وأشار 
في  حصرها  وعدم  اجلرائم  هذه  مثل  متابعة  في  التركيز  توسيع 
البنوك فقط، ووجوب العمل مع الصرافني ومحال الصرافة، إضافة 
إلى ضرورة إشراك قطاعات ومؤسسات أخرى ذات عالقة ميكن 

أن تلعب دوراً محورياً في مواجهة هذه الظاهرة.
الوطنية  اللجنة  تقوم  أن  تنتظر  مازالت  النقد  سلطة  أن  أكد  كما 
عباس  محمود  الرئيس  إقرار  بعد  مبهامها  األموال  غسل  ملكافحة 

واملصادقة عليها.
من جانبه، شدد مدير عام هيئة سوق رأس املال الفلسطيني د.عاطف 
والتقيد  الدولية  باملعايير  الفلسطيني  االلتزام  أهمية  على  عالونة  
والقوانني  املعايير  والتي منها   االقتصادية،  املجاالت  كافة  بها في 
املرتبطة مبكافحة غسل األموال في األراضي الفلسطينية، كما أكد 
املعلومات  نشر  في  االشتراك  وعدم  املعلومات  في  التدقيق  أهمية 

غير الدقيقة والتي تعمل على إحداث بلبلة في املجتمع الفلسطيني.
وأثار العديد من املشاركني في الورشة جملة من القضايا املرتبطة 
العام  القطاع  مؤسسات  كافة  بني  والتعاون  التكامل  بأهمية 
االموال،  غسل  مبكافحة  اخلاص  القانون  تطبيق  في  واخلاص 
من  احلد  في  يساهم  مبا  الفلسطينية  والقوانني  األنظمة  وتطوير 
مخاطر انتشار هذه الظاهرة، وسط التأكيد على تفعيل دور القضاء 
وتطوير التشريعات واألنظمة املتعلقة بالعقوبات التي تفرض على 

املتورطني في مثل هذه اجلرائم.

مر�شوم رئا�شي بت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�شل الأموال 

بعد مطالبة مختـصـني باإلسـراع في املصـادقـة على تشكيلها



نظم ائتالف »أمان« ورشة عمل موسعة في غزة في العشرين من 
أيار ملناقشة ورقة بحثية للباحث تيسير محيسن تسلط الضوء على 

سياسات مكافحة الفقر وعرقلة النمو االقتصادي.
استندت  التي  الورقة  عن  ملخصاً  محيسن  تيسير  الباحث  وقدم 
إلى تقرير أعده »أمان« بعنوان »أثر الفساد على الفئات املهمشة«، 
التركيز  مع  الفقيرة،  الفئات  على  للفساد  املباشر  األثر  إلى  مشيراً 
الفقراء  العامة وتقليص فرص وصول  على زيادة تكاليف اخلدمة 
غير  الفساد  أثر  وكذلك  جودتها،  وتقليل  األساسية  اخلدمات  إلى 
املباشر وحرف املصادر العامة بعيداً عن القطاعات االجتماعية وعن 
الفقراء، وتقليص فرص التنمية وعرقلة النمو االقتصادي، وإعاقة 

سياسات مكافحة الفقر.
واستعرض الباحث بالنسب واألرقام حاالت التهميش التي تعاني 
املدارس  من  املتسربني  األطفال  عمالة  يغفل  لم  فيما  النساء،  منها 
ذلك  ويعود  ألسرهم  احلياة  متطلبات  من  االدني  احلد  لتوفير 
األطفال  وحرمان  الفلسطينية  األسر  لكل  العادلة  الفرص  النعدام 

من بيئة صحية آمنة.
 وعن املعاقني، أشار الباحث إلى أنهم يعانون من نقص نوعي وكمي 
في اخلدمات املقدمة لهم، فيما التزال الغالبية العظمى منهم تفتقر 
لفرص العمل والتعليم، إلى جانب عدم وجود نظام ضمان اجتماعي 

ينتفعون به.
األجنبية  املساعدات  مجموع  تراجع  عن  الباحث  حتدث  وأخيراً،   
للدولة بسبب انتشار الفساد فيها، ما انعكس بالسلب على جموع 

والتشريعات  »السياسات  بعنوان  حتليلية  دراسة  »أمان«  ائتالف  أصدر 
الفلسطينية في مكافحة الفساد«.

في  والتشريعات  السياسات  تلك  جناعة  ملدى  عرضاً  الدراسة  هذه  وتقدم 
مكافحة ظاهرة الفساد وآثارها السلبية على املجتمع الفلسطيني، وفقاً ألحكام 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بهدف متكني البيئة الفلسطينية وتطوير 
من  ويجعل  الفساد،  فرص  من  يقلل  مبا  الفلسطيني  الوطني  النزاهة  نظام 
إطار  في  للمحاسبة  محفزاً  مجاالً  العام  العمل  في  واملساءلة  الشفافية  إتاحة 
باملسؤولني  املواطنني  ثقة  وتعزيز  العام،  املال  على  واحملافظة  القانون  سيادة 

وتشجيعهم على املشاركة في الشأن العام.

9

اإ�شـدار جديد

ورقــــــة بحثـيــــة أعدها »أمان«

املواطنني، وباألخص شريحة املعاقني، وكذلك عجز القطاع األهلي 
املعاقون  منها  يعاني  التي  للمشكالت  املناسبة  احللول  توفير  عن 
بسبب قلة التنسيق مع القطاع الرسمي، من ناحية، وبسبب تضارب 
األجندات واألسباب الشخصية، من ناحية أخرى، وضعف مشاركة 
املعاقني في صنع القرار، إضافة إلى املزيد من التهميش الذي تعاني 

منه تلك الفئات بسبب استشراء الفساد. 

الف�شاد يعمق الفقر
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بقلم: �ساما عوي�سة

مديرة مركز الدرا�سات الن�سوية

بداية الكالم:
ال شك أن الفساد أصبح مرضاً من أمراض هذا العصر، وهو أمر 
مرتبط بظروف موضوعية وأخرى ذاتية. فالفساد كما نعلم جميعاً 
يرتبط باستغالل املكانة الوظيفية أو السياسية، وهي مكانة يتمتع 
بها اجلميع على مستويات مختلفة، مما يجعل فرص الفساد أيضاً 
ضمن مستويات مختلفة وذات تأثيرات مختلفة تتراوح بني اإليذاء 
الفردي لتتدرج لكي تطال مصالح فئات وشرائح محددة، ومن ثم 
لتصل في أعلى مستوياتها إلى مستوى اإليذاء الوطني والذي ميس 

املصالح الوطنية العامة.
ال شك أن الفساد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم وطبيعة الفرص املتاحة 
للشخص، فإنه ملن الواضح أن فرص النساء في الفساد هي األقل 
في  احلال  الفلسطيني، وكما هو  النساء في مجتمعنا  إن  من حيث 
لتوزيع األدوار املبنية على النوع  معظم املجتمعات، ما زلن ونظراً 
االجتماعي يحظني باألدوار احملددة داخل الفضاء اخلاص كربات 
بيوت وأمهات، وفي بعض احلاالت والتي بدأت تتزايد فإنهن يشغلن 
أدواراً إنتاجية خارج املنزل، ما زالت في العديد من املجتمعات، ومن 
ضمنها مجتمعنا الفلسطيني، محددة أيضاً ومحصورة، حيث تكاد 
مستوى  على  سواء  القيادية،  املناصب  في  تواجدهن  فرص  تكون 
القطاع اخلاص أو القطاع العام، هي األقل )نتائج اإلحصاءات التي 
يقدمها سنوياً اجلهاز املركزي لإلحصاء(، مما يحدد فرص النساء 
في االنخراط في الفساد كمستفيدات منه، إال أنه ومن اجلدير ذكره 
أن تواجد النساء في مواقع )غير قيادية( من ناحية، أو استبعادهن 
من الفضاء العام، يجعلهن من أكثر الفئات املتضررة جراء الفساد، 

وفيما يلي توضيح لذلك:
فرص   أن  يعني  وهذا  واحملسوبية،  الواسطة  تفشي  يعني  الفساد 
التوظيف أو فرص االستفادة من املوارد املجتمعية املتاحة ستكون 
محكومة بالقدرة على توظيف الواسطة واحملسوبية، وألن عالقات 
النوع االجتماعي السائدة مفتوحة أمام الرجال أكثر من النساء، فإن 

هناك ضعفاً في منافسة النساء في سوق العمل مقارنة بالرجال.
الفاسدون يحبون أن يجدوا أنفسهم محاطني بفاسدين أو مبشاريع 
إمكانية  ألن  نظراً  النساء،  استبعاد  يعني  وهذا  فاسدين،  أفراد 

انخراط النساء في الفساد في املجتمعات هي األقل حتماً. 
يبدأ  إن  وما  فالفساد  غيرهن،  من  أكثر  الفساد  ثمن  يدفعن  النساء 
حتى تضيع بوصلة القيم، وبضياع بوصلة القيم فإن النساء غالباً 
فيما  يتضمن  الفساد  فتفشي  الثمن.  تدفع  التي  الفئة  يشكلن  ما 
يتضمن ليس الواسطة واحملسوبية فقط، وليس استغالل األموال 
العامة فقط، بل استغالل كل املوارد املتاحة أمام الشخص صاحب 
زالت  ما  مجتمعات  ففي  النساء.  مورد  املوارد  هذه  ومن  النفوذ، 

وفي  كإنسان(،  وليس  كأشياء  معهن  تتعامل  )أي  النساء  تشيّئ 
الذكور  قبل  من  النساء  متلُّك  قيمة  فيها  تتحكم  زالت  ما  مجتمعات 
واألخ  زوجته،  ميتلك  والزوج  بناته،  ميتلك  فاألب  عنها،  املسؤولني 
ميتلك أخواته، وكل ذكور العائلة ميتلكون إناث العائلة ومسؤولون 
ودين«،  عقل  ناقصات  »النساء  ملقولة  اخلاطئ  الفهم  بحجة  عنهن 
النساء  امتالك  على  املسؤول في موقع ما يصبح قادراً  فالشخص 
هذا  حق  من  يصبح  الفساد  ومع  املوقع،  ذلك  في  عنهن  املسؤول 
الشخص استغالل هؤالء النساء، كيف ال وقد تربى على استغالل 
أخواته في البيت لتحضير كل ما يريد، أو للحصول على كل ما يريد 
من  متلك  ما  بكل  للتضحية  أمه  واستغالل  حاجاتهن،  حساب  على 
أن  حقه  ومن  أخريات  إلناث  مالك  أو  مسؤول  اليوم  هو  فها  أجله، 
يستغلهن بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن هذه الطرق استغاللهن 
بأمور ال تقع ضمن  تكليفهن  أو  أداء مهام ليست من مهامهن،  في 
محتمياً  جنسياً  استغاللهن  احلاالت  أسوأ  وفي  اختصاصهن، 

مبكانته الوظيفية وبسلطاته املعطاة له ضمن الوظيفة.
ال شك أن تفشي الفساد يعني تغييب الشفافية واملساءلة، وأن تغييب 
سواء  للفرص،  العادل  التوزيع  تغييب  يعني  واملساءلة  الشفافية 
كانت تلك الفرص املتعلقة بالوصول إلى مختلف املوارد واالستفادة 
منها كالتعليم واخلدمات العامة والتدريب واحلصول على وظائف، 
أو تلك الفرص املتعلقة بالتطور كالترقيات في العمل وغيرها. ومما 

ال شك فيه أن النساء هن من أكثر الفئات التي قد تستغل في ذلك.
املتحدة  لألمم  اإلمنائي  املرأة  صندوق  إلحصاءات  وفقاً  النساء 
)يونيفام( هن أفقر الفقيرات في العالم، وهذا يعود إلى التوزيع غير 
العادل للثروات، واملبني على قيم اجتماعية فاسدة متيز ضد اإلناث 
وال متنحهن احلق في التملك كما يحصل في فلسطني عند حرمان 
الفتيات من احلصول على نصيبهن من اإلرث حتت حجج مجتمعية 
من  أكثر  النساء  على  يؤثر  الفساد  استشراء  فإن  وبالتالي،  بالية. 
غيرهن، ذلك أن استشراء الفساد يزيد الفقراء فقراً، وطاملا أن النساء 
هن أكثر الفقراء فقراً فهن أكثر املتضررات من الفساد، فعدم وجود 
تأثراً  واألكثر  للفقر  عرضة  األكثر  يجعلهن  مثالً،  لإلناث،  ملكية 

بانعدام الفرص أو بالتوزيع غير العادل للفرص.

نهاية الكالم:
النساء هن األقل تورطاً في الفساد )راجع تقارير املجلس التشريعي 
حول قضايا الفساد، وأبرزها تقرير عام 1998، الذي حدد اشتباًه 
امرأة واحدة(، ال  بينها  تكن من  لم  يقارب خمسني حالة فساد  مبا 
يستبعد  عالم  في  ألنهن  ولكن  الرجال،  من  أفضل  نوع  من  ألنهن 
إيجابي  ذاته  بحد  وهذا  الفساد،  فرص  إلى  الوصول  من  غالبيتهن 
كنتيجة وإن لم يكن كذلك كسبب. لكنهن وفي الوقت ذاته من أكثر 
الفئات تضرراً من انتشار الفساد، وبالتالي من أكثر الفئات مصلحة 
في محاربة الفساد. ولهذا السبب، فقد تضمن الفكر النسوي فيما 
تضّمن مساحة واسعة إلعادة بناء الهيكليات املجتمعية مبا يضمن 
والتحكم  واملوارد  للفرص  أعدل  ووصوالً  للثروات  أفضل  توزيعاً 
فيها، في الوقت الذي يدافع فيه الفكر النسوي مبدارسه املختلفة عن 
إعادة بناء قيم عديدة كاملساواة والعدالة االجتماعية والدميقراطية 

مبا تتضمنه من مساءلة وشفافية.

الن�شاء والف�شاد

وجهة نظر



11

يأتي تقرير الفساد في فلسطني لعام 2007 الذي أعدته شبكة 
“برملانيون فلسطينيون ضد الفساد”، بالتعاون مع ائتالف أمان، 
باعتباره جزءاً من تقرير خاص سيصدر عن منظمة “برملانيون 

عرب ضد الفساد”. ويلخص التقرير في هذا اإلطار:
•ظاهرة الفساد في فلسطني وصوره واآلثار املترتبة عليه،  	
واإلجراءات احلكومية املتبعة واخلطوات القائمة لتجفيف 

منابعه.
املعتمدة  والسياسات  السارية  التشريعات  •بيان  	

واإلجراءات الالزمة ملكافحته.
•دور الهيئات القائمة على مكافحة الفساد احلكومية منها  	

وغير احلكومية.
في  يتمثل  شيوعاً  الفساد  صور  أبرز  أن  إلى  التقرير  ويشير 
املتنفذة  الشخصيات  بعض  قبل  من  العام  املنصب  استخدام 
احلكومية،  العطاءات  في  الشفافية  وضعف  خاصة،  ملصالح 
واحملسوبية واحملاباة والوساطة في التعيينات احلكومية، ومنح  
تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية ألشخاص أو شركات 

بدون وجه. 

أسباب انتشار الفساد
أما عن أسباب انتشار الفساد، فقد اشار التقرير إلى العديد من 
السياسية  القيادة  لدى  اإلرادة  ضعف  في:   املتمثلة  األسباب 
وعدم  الدولة  في  الرقابة  أجهزة  وضعف  الفساد،  ملكافحة 
استقالليتها، وغياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدونات 
اإلعالم،  العام، ومحدودية  حرية  العمل  للموظفني في  السلوك 
األداء  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور  وضعف 
تكافح  التي  واألنظمة  التشريعات  ضعف  وأخيراً  احلكومي، 

الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
التي  املساندة  احلكومية  اإلجراءات  إلى  التقرير  يشير  كذلك 

اتخذت في مجال اإلصالح في إدارة املال العام، من ذلك  توحيد 
نطاق  الصرف خارج  وإنهاء  املالية،  املالية في وزارة  املعامالت 
كافة  وتوريد  اإليرادات،  لتسوية  شامل  نظام  واعتماد  املوازنة، 
اخلزينة  حساب  إلى  املانحة  الدول  من  املقدمة  العامة  األموال 
املوحد في وزارة املالية، وتشكيل جلنة العطاءات املركزية وفقاً 

لقانون اللوازم العامة رقم )9( لسنة 1998.

توصيات
وقد خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات املهمة في مكافحة 
الفلسطينية  القيادة  لدى  سياسية  إرادة  توفر  منها:  الفساد، 
الفساد  ملكافحة  وطنية  خطة  بوضع  واحلكومة(  )الرئاسة 
األولوية  ومنح  الفلسطينية،  للسلطة  الرسمية  املؤسسات  في 
بأحكام  العمل  وتفعيل  املشروع،  غير  الكسب  هيئة  لتأسيس 

قانون الكسب غير املشروع رقم 1 لسنة 2005.
 وعلى صعيد اإلعالم، يوصي التقرير بإعطاء احلرية للصحافة، 
ومتكينها من الوصول إلى املعلومات ومنح احلصانة للصحافيني 
التي  التحقيقات  وإعداد  املعلومات  نشر  في  بدورهم  للقيام 
تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيه، وتنمية الدور اجلماهيري 

في مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية.

أعدته شبكة »برملانيون فلسطينيون ضد الفساد« بالتعاون مع »أمان«

تقرير الف�شاد يف فل�شطني 2007
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أمان  واملساءلة-  النزاهة  أجل  من  االئتالف  نظم 
واحلقوق  القانون  طالب  استهدف  تدريبياً  برنامجاً 
وجامعتني  الغربية  الضفة  في  جامعات  أربع  في 
القانوني  »اإلطار  في قطاع غزة، وذلك حتت عنوان 

لعملية مكافحة الفساد في فلسطني«.
وبلغ عدد الطالب املشاركني في البرنامج الذي اشتمل 
على ست دورات تدريبية أكثر من 150 طالباً وطالبة 
من جامعات: بيرزيت  والقدس  والعربية األمريكية، 

والنجاح الوطنية، واألزهر، واإلسالمية.
الدورات األربع لطلبة جامعات الضفة،  وحاضر في 
الشبابي  »شارك«  منتدى  مقر  في  عقدت  والتي 
القانون  دائرة  رئيس  العموري،  د.ياسر  الله،  برام 
األزهر  جامعة  طلبة  درب  فيما  بيرزيت،  جامعة  في 
األستاذ صالح عبد العاطي، ودرب طلبة »اإلسالمية« 
عبد الرحمن العسولي، وذلك في دورتني منفصلتني 

في مقر »أمان« في غزة.
البرنامج حتديد مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه، وتعريف املشاركني باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وتوزيعها عليهم  ومت خالل 
ومناقشتها وحتليلها، وتوضيح بنودها، واخلروج بعد ذلك بتوصيات للتوصل إلى حل ملظاهر الفساد ومحاربته، وذلك من خالل اإلطار 

النظري املعالج في هذه الدورات.
ومت توزيع الشهادات على الطلبة املشاركني بعد انتهاء كل دورة من الدورات الست، والذين أنهوا سبع ساعات تدريبية.

3/20 -2/28
نظم ائتالف »أمان«، بالتعاون مع 12 مؤسسة شبابية، عدداً من اللقاءات التوعوية في عدة مناطق في الضفة وقطاع غزة للتوعية باتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
واستهدفت اللقاءات فئة الشباب من سن 18 - 35  عاماً، ومت خاللها تعريف مفهوم الفساد، وإلقاء الضوء على أشكال الفساد املختلفة في 
التركيز على دور املؤسسات األهلية بشكل عام،  التنمية في فلسطني، وكذلك  املجتمع الفلسطيني، ومدى خطورة هذه الظاهرة على عملية 

والشبابية بشكل خاص، في مجال مكافحة الفساد.
برسم  متثلت  والتي  طرحتها،  التي  الوقائية  والتدابير  األطراف،  الدول  وقعتها  التي  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  بنود  وناقشت 
العام وفق معايير  املال  العام واعتماد معايير إلدارة  العمل  أخالقية في  التوظيف، وتبني مدونات سلوك  لترسيخ نظم ومعايير  سياسات 
ونظم وتشريعات، كما متت اإلشارة إلى ضرورة وجود هيئة مستقلة تكون على تواصل مع اجلماهير وتشكل رقابة على املؤسسات العامة 
ملساندة السلطات الثالث، إلى جانب مناقشة األحكام املتعلقة بضرورة حماية الشهود واملبلغني عن الفساد والتعاون الدولي لتبادل املعلومات 

ومحاسبة املجرمني واسترداد املال العام.

اأهمية الت�شريعات الفل�شطينية يف مكافحة الف�شاد.. حمور 

برنامـج تدريبي لطلبة القانون يف جامـعات ال�شفة والقطاع 

6/26 - 4/29

بهدف بناء قدرات املؤسسات الشبابية في مجال التوعية مبكافحة الفساد

لقاءات توعوية يف ال�شفة وغزة 
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 Building Capacities of  Youth Organizations:

Awareness Meetings on Corruption

 April 29- June 26:

AMAN organized a training program that 
targeted law students in four universities in the 
West Bank and two universities in Gaza Strip, 
entitled “The legal framework in combating 
corruption in Palestine.”

More than 150 students participated in the training 
which included six training sessions.  Participants 
included students from the universities of BirZeit, 
al-Quds, Arab-American, an-Najah, al-Azhar and 
the Islamic University.

Dr. Yasir al-Amori, head of the law department at 
BirZeit University, delivered the lectures in the 
West Bank universities, in four sessions held at 
the headquarters of “Sharek Youth Forum”. As 
for Gaza, Mr. Salah Abdel Ati trained the students 
of Al-zhar University, while Mr. Abdel Rahman 
Al’Asouli trained the students of the Islamic 
University, in two separate training sessions held 
at the AMAN headquarters in Gaza.

During the program, the concept of “corruption” 
was defined, and corruption causes and forms 

were identified. Also, participants were introduced 
to the United Nations Convention against 
Corruption, where copies of this Convention were 
distributed to trainees, to discuss and Analyze 
the content of the Convention. After discussion, 
recommendations were made on combating 
corruption, within the theoretical framework of 
the training.

At the end of each training course, certificates were 
given to participants who completed 7 training 
hours.

February 28- March 20:

In collaboration with 12 youth institutions, AMAN organized a number of meetings in several areas in the 
West Bank and Gaza Strip to raise awareness on the United Nations Convention against Corruption.

Targeting youth (ages 18 -35), These meetings introduced the concept of corruption, and shed light 
on various forms of corruption in the Palestinian society. It also tackled the serious impacts of this 
phenomenon on the development process in Palestine. Furthermore, it highlighted the role of the NGOs 
in general, and the youth organizations in particular, in combating corruption.

The meetings also discussed the United Nations Convention against Corruption, which was signed by the 
States Parties, and the preventive measures that were represented in developing policies to consolidate 
recruitment systems and standards. Furthermore, they addressed the adoption of codes of ethical conduct 
in public work, as well as the adoption of standards for the management of public funds, according to the 
international standards, systems and legislations. 

In addition, there were discussions regarding provisions related to the need to protect whistle blowers, 
and the importance of the international cooperation regarding criminals and asset recovery.

Palestinian Anti Corruption Legislations… the focus 
of a training program for law students
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The report “Corruption in Palestine 2007” prepared by the “Palestinian 
Parliamentarians Against Corruption”, in cooperation with AMAN, is part 
of a regional report on Corruption  in the Arab World, to be issued by the 
“Arab Parliamentarians Against Corruption”. 

The report summarizes in this context: 

The phenomenon of corruption in Palestine, its types and • 
implications, and the anti corruption measures taken by the 
Palestinian government.

The existing anti-corruption legislations and policies and measures • 
needed to combat Corruption.

 The role of existing governmental and non-governmental anti • 
corruption bodies and agencies.

The report points out that the most common types of corruption is 
the misuse of power for private gain, lack of transparency in public 
tenders, and favoritism and nepotism in job recruitments and in license 
granting or tax/ costume exemptions for people or companies.

Reasons for the spread of corruption
The report indicates many reasons for the spread of corruption in the 
Palestinian society, such as: the lack of will in the political leadership to 
combat corruption, weak  monitoring and controlling systems, the absence 
of rules, written procedures and codes of conduct for employees in the public 
sector, limited freedom of  media, weak role of civil society institutions 
in monitoring government performance and, finally, weak legislation and 
regulations that combat corruption and impose penalties on perpetrators. 

Additionally, the report points out the reform actions taken by the 
government relating to the management of public funds, such as 
standardizing the financial procedures in the Ministry of Finance, 
adoption of a comprehensive system for the settlement of income, 
transfering all funds coming from donor countries to treasury account 
in the Ministry of Finance, and forming a Tenders Central Committee in 
accordance with the law of General Supplies (9) for 1998.

Recommendations 
The report concluded a series of important recommendations in the 
fight against corruption, including:

The necessity of the political will in the Palestinian leadership • 
(the presidency and government).
The importance of developing a national plan to combat • 
corruption. 
The necessity to establish a commission for illicit gain, and • 
activating the provisions of the law of illicit gain No. 1 for 2005. 
Grant media the right of freedom of speech , the right of access • 
to information.
Raise public awareness on combating corruption. • 

Corruption in Palestine
Report 2007

pretexts, of the right to access their share 
of inheritance. Thus, corruption affects 
women more than others as it exasperate 
their poverty for as long as they are the 
poorest of the poor. For example, the 
absence of women’s property rights make 
women more vulnerable to poverty and the 
most likely groups to be negatively affected 
by the lack of opportunities or the unfair 
distribution of opportunities. 

Last words: 
Women are the social group least involved 
in corruption practices (see reports of the 
Legislative Council on issues of corruption, 
most notably the 1998 report which allegedly 
enlisted more than fifty cases of corruption 
none of which implicated a single woman). 
This is so not because women are of better 
breed than men, but because women live 
in a world that excludes their majority the 
access to opportunities for corruption. In 
itself, this represents a positive result rather 
than a positive cause. 

At the same time women are among the 
most affected by the spread of corruption, 
and therefore, are also the most interested 
in fighting corruption. For this reason, the 
feminist school of thought has repeatedly 
stressed the rebuilding of community 
structures to ensure better distribution of 
wealth and more equitable access to and 
control of opportunities and resources. 
While the feminist thought, with all of 
its schools, advocates the re-construction 
of many values, such as equality, social 
justice and democracy that entails the 
values of accountability and transparency, 
it recognizes that physical access to the 
ballot boxes does not necessarily imply a 
true democracy unless it is synchronized 
to other anti-corruption values that would 
compact all forms of social corruption that 
discriminate between its groups on the 
basis of gender, color, religion. It should 
also be complemented by political values 
that promotes independence and non-
subordination, as well as by economic values 
which would direct community resources 
towards human development first and 
foremost. This could not be accomplished 
unless all forms of corruption and the 
underlying factors, whether subjective 
or objective, that contribute to the wide 
spreading of corruption are eradicated from 
society.
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By: Sama Aweidah 

Head of the Women’s Studies Center 

Opening words
There is no doubt that corruption has become a disease 
of our day, a phenomenon that is related to objective 
conditions and other subjective factors. As we all know, 
corruption is linked to the exploitation of political 
or professional position, which is a status enjoyed 
by everyone yet at different levels. This also creates 
corruption opportunities within various levels and 
produces a wide range of impacts that start by inflecting 
harm on individuals and gradually reach the interests 
of specific sectors and groups. At highest, corruption 
affects the entire society and the overall national 
interests. 

Women on the Corruption Map
Undoubtedly corruption is intricately linked to the 
size and nature of corruption opportunities available 
to people, but it is also equally evident that women’s 
opportunities for corruption are the least pervasive. In 
the Palestinian society, as is the case in most societies, 
gender-based distribution of labor dictates that women 
are still assigned limited roles and confined the private 
domain as mothers and housewives. Increasingly 
Palestinian women start to assume productive roles 
outside the household. Such roles, despite being on the 
rise in the Palestinian and other societies as well, are still 
restricted where they have the least chances to occupy 
leadership positions at the private or public sectors, is 
the least (according to annual statistical reports by the 
Palestinian Central Bureau of Statistics), which in turn 
limits women’s opportunities to engage in and benefit 
from corruption. 

However, it is worth mentioning that women’s presence 
in non-leadership positions in one hand, or their 
exclusion from the public space on the second, combine 
to make women among one social groups most affected 
by corruption. The following points would help clarify 
this connection: 

Corruption entails pervasive nepotism and favoritism, 
both of which entail that employment opportunities or 
access to available community resources, will be largely 
determined by the ability to make use of nepotism and 
favoritism. Since the dominant gender-based relations 
are more open to men than women, this explains the 

Women and Corruption relative weakness of women’s competitiveness in the 
labor market in comparison to men as indicated by the 
wider enrollment of male university graduates in the 
labor market compared to their female counterparts.

Corrupt individuals prefer to be surrounded by already 
corrupt individuals or by those in-the-making. This 
means the exclusion of women, because their access to 
corruption is definitely the least in society. 

Women pay disproportionately higher price for 
corruption than others. Corruption denotes the loss 
of values, and when the values lose their compass, it 
is usually women who pay the heaviest price among 
the other social groups. The spread of corruption 
does not only entail nepotism and the exploitation of 
public funds, but also the exploitation of all available 
resources, including women, by the influential persons. 
In societies that continue to objectify women (i.e. treat 
women as objects rather than human beings), and 
allows men’s control over women members of their 
families (fathers control daughters; husbands control 
wives, etc.). 

This is generally based on the misconception 
best demonstrated by the saying that “women are 
incomplete in their mind and religion”. A person in 
charge anywhere is capable of “owning” women he is 
responsible for which is, in the presence of corruption, 
and develops a sense of entitlement and the right to 
exploit women. How can it not be knowing that this 
person was raised exploiting his sisters to attend for 
all his whims and needs over theirs and exploit his 
mother to “sacrifice” all her properties for his sake. 
Here is an official who has the right to own women and 
take advantage of them in many ways like demanding 
the performance of extra tasks do not fall within the 
duties and specializations of female staff members. In 
the worst case, sexual exploitation of women seems 
inevitable by men who are covered by their status 
using the privileges and authorities invested in them of 
their positions. 

There is no doubt that widespread corruption points out 
to the absence of transparency and accountability. The 
absence of these two entails the absence of equitable 
distribution of opportunities, whether in terms of access 
to and use of various resources, such as education, 
public services, training, and employment, or in 
terms of those opportunities for promotions, carrier 
development and others. Certainly women constitute 
the group most taken advantage of in such conditions. 

According to the statistics by the United Nation 
Women’s Development Fund (UNIFEM), women are 
the poorest of the world’s poor due to the unequal 
distribution of wealth that is based on corrupt social 
values that discriminate against women and denies 
them the right to property. In the case of Palestine, this 
is exemplified by depriving women, under obsolete 

Translated



Presidential Decree on Forming a National
Anti Money Laundering Committee

President Mahmound Abbas issued a Decree on 
forming the National Anti Money Laundering 
Committee, on June 16th 2008.

This came after a workshop held by AMAN to discuss 
the “Palestinian experience in combating money 
laundering”. The participants called to expedite the 
ratification of the formation of a National Anti Money 
Laundering Committee in the Palestinian Territories 
to take a role against this disturbing phenomenon. 

This workshop, attended by representatives of the 
Palestinian Monetary Authority, the Capital Market 
Authority, banks, economic institutions and some 
economists and law experts, was conducted within 
the growing international and domestic awareness of 
the risks associated with money laundering, which 
is connected to a high extent to the existence of 
corruption.

It is worthy of mentioning that AMAN took an 
initiative to prepare a report on the Palestinian 
experience in combating money laundering in 
the light of the Palestinian National Authority`s 
adoption of the Anti-Money Laundering Law on 
October 25th, 2007. AMAN’s commissioner for 
combating corruption, Dr. Azmi Shuaibi, said that 
the workshop comes within the continuing review 
of the Palestinian reality and as an assessment of the 
Palestinian experience in this field, especially with 
what is being said about the lack of the Palestinian 
expertise in this area and the Palestinian experience in 
general, as well as the significance of the Palestinian 
situation.

Dr. Shuaibi mentioned that the report AMAN 
prepared can be used for the review and assessment 

purpose. Many comments were raised on the report 
as a research paper and a background for discussion, 
where Dr. Shuaibi said that there is a need to raise 
a number of questions about the law measures 
against money laundering and to what extent this 
law addresses the subject of money laundering and 
the role of official and economic institutions in 
combating this phenomenon. Also, it was stressed on 
the need to develop skills and prepare trained cadres 
to detect money laundering, along with legal actions 
taken against those involved in this kind of crimes.

The Executive Director of AMAN, Ms. Ghada 
Zughayar confirmed the importance of holding this 
workshop within AMAN’s efforts in the collection 
and analysis of information on corruption, its 
causes and its effects on the Palestinian society.

Dr. Sahar Qawasmi, a PLC member, stressed on the 
seriousness of this phenomenon on the stability of 
the Palestinian economic situation, pointing out that 
the application of the anti-money laundering law is 
very important to protect the national economy.

From his perspective, the representative of the 
Palestinian Monetary Authority, Dr. Riyad Aweidah, 
pointed out the importance of expanding the follow-
up on such crimes to others and not limiting it to 
banks only. He said that work in this area should be 
expanded to include money changers, in addition 
to the need to involve other related sectors and 
organizations which can play an essential role in 
confronting this phenomenon.

Morever, the Director General of the Palestine Capital 
Market Authority, Dr. Atef Alawneh, stressed the 
importance of the compliance to the international standards 
in all economic fields. This compliance includes standards 
and laws related to combating money laundering in the 
Palestinian territories. He also stressed the importance 
of verifying information and not participating in the 
dissemination of inaccurate information that may create 
confusion in the Palestinian society.

Some participants raised issues associated with the 
importance of integration and cooperation between 
all public sector organizations and private sector 
ones in implementing the anti-money laundering 
law, developing the Palestinian regulations and laws 
which in turn will contribute to the eliminations of 
risks of the spread of this phenomenon. 

9
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AMAN issued an analytical study entitled “The Palestinian Policies and 
Legislations on Combating Corruption.” The study provides an overview 
of the efficiency of the policies and legislations to combat the phenomenon 
of corruption and its negative impacts on the Palestinian society, in 
accordance with the provisions of the United Nations Convention against 
Corruption. The study also aims at empowering the Palestinian environment 
and developing the Palestinian National Integrity System to reduce risks of 
corruption and make use of the transparency and accountability in public 
work as a “catalyst” for responsibility within the frame of rule of law and 
preserving public property, as well as strengthening the confidence of 
citizens in officials and encouraging them to participate in public affairs.

New Publication

 Research Paper

May 20th:

AMAN organized an extensive workshop in Gaza 
to discuss a paper prepared by researcher Tayseer 
Muheisen, who shed light on anti-poverty policies 
and the impeding of economic growth.

Muheisen presented a summary on his paper that 
was based on a report prepared by AMAN entitled 
“The impact of corruption on marginalized 
groups”. He pointed out the direct impact of 
corruption on the poor, with emphasis on increased 
costs for public services and reducing the access 
of the poor to basic services, and reducing the 
quality of these services. He also pointed out the 
indirect impact of corruption and keeping the 
public sources away from social sectors and the 
poor, and therefore the reduction of development 
opportunities and impeding the economic growth 
and the anti-poverty policies.
The researcher reviewed the figures and ratios 
of the marginalization cases of women. Also 
he addressed the employment of children who 
dropped out of schools to support their families in 
minimal life requirements. This is due to the lack 

of fair opportunities for all Palestinian families, 
as well as denying children a healthy and safe 
environment. He also addressed the problems 
of the disabled saying that they suffer from the 
lack of services offered to them both quality and 
quantity wise and pointed out that the vast majority 
of the disabled still lack access to employment 
and education, along with the absence of a social 
security system.

Finally, in his paper, Muheisen dealt with the 
deterioration in the total number of foreign aids 
submitted to the state because of the corruption. 
This was reflected negatively on the citizens, 
especially the disabled segment.  Also, he 
addressed the inability of the private sector for 
providing appropriate solutions to problems 
experienced by the disabled, due to lack of 
coordination with the formal sector on one hand, 
and the conflicting and personal agendas on 
another hand. Moreover, the weak participation 
of the disabled in decision making and their 
marginalization was linked to corruption.

The Palestinian Policies and Legislations 
on Combating Corruption

Corruption Compounds Poverty
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An International Conference in Bali 
Calls for a Timetable for an Effective 

Implementation of the UNCAC

AMAN participated in the United Nations 
Conference of States Parties to the UNCAC  in 
Bali, Indonesia and was represented by Ms. 
Manar Salem, the project manager of the National 
Anti Corruption Campaign. Dr. Mahmoud Abu-
Rob, director of the State Audit & Administrative 
Control Bureau represented the Palestinian 
National Authority, in the presence of  the 
Palestinian Ambassador to Indonesia Mr. Fareez 
Mahdawi.

The conference stressed on the urge to establish 
a timetable for the effective implementation of 
the Convention. In order to achieve the desired 
objective of this Convention, States parties 
called on to review the implementation of the 
Convention, through the establishment of an 
independent panel of experts to help States parties 
to activate the review mechanism and develop 
a clear mechanism for screening the reports 
filed by those States regarding the application 
of the Convention as well as monitoring the 
implementation of mandatory requirements. In 

addition to mechanisms that activate the role 
of civil society institutions in implementing the 
Convention.

The conference also called on retrieving stolen 
assets, because of their impacts on nations that 
become victims of stealing their savings, which 
leads to impeding the social and economic 
development in those countries. The conference 
emphasized the importance of the technical 
assistance of the United Nations Convention, 
where having a professional technical assistance 
is essential for the effective implementation of 
the Convention.

Governments were encouraged in the conference 
to adopt rules that promote transparency and 
accountability in the private sector, and the 
private sector was urged to support and strengthen 
the implementation of the Convention in States 
parties. Also, it was emphasized on the need to 
protect whistle-blowers, witnesses and activists 
in the field of combating corruption.



Launching of Civil Society Organizations’ 
Network to support the application of the 

UNCAC in the Arab countries

6

During a meeting held on June 13-14 in Beirut, 
which brought together representatives of civil 
society organizations involved in combating 
corruption in eleven Arab countries, including 
«AMAN», the «foundation stone» for the 
network of civil society organizations to support 
the application of the United Nations Convention 
against Corruption in the Arab countries was 
created. It was based on the decision of the 
regional conference held at the Dead Sea last 
January, with the support of UNDP-POGAR.

AMAN’s representative, Dr. Azmi Shuaibi, 
presented a vision on the network in terms 
of defining its goals and structure, eligible 
organizations for membership in addition to 
developing its relationship with the governmental 
network. 

Representatives of civil society organizations 
who participated in the meeting were considered 
founding members of the network. It was 
agreed that the founding institution assume the 
establishment and the leadership in local countries, 
as per a policy of openness, and promoting an 
alliance of civil society institutions.

A committee was formed to 
develop bylaws of the Network. 
The committee includes Dr. 
Saleem Nasr, (UNDP), Dr. Azmi 
Shuaibi (AMAN), Salah Al-
Ghazali (Kuwait Transparency 
Society), and Khaled Hajjaj 
(Algerian Society for combating 
corruption). Bylaws to be 
developed will be presented and 
discussed later in the Forum that 
will be held in Kuwait during the 
month of November of this year.

AMAN had participated in 
the regional conference on 
supporting the implementation of 
the “United Nations Convention 
against Corruption” in the Arab 

Networking to Promote
implementation of UNCAC

States, which was held in the Dead Sea area during 
the period of January 21-23, 2008. The conference 
was held in cooperation with the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), and in 
partnership with the Ministry of Justice and Anti-
corruption Commission in Jordan.

Both Dr. Azmi Shuaibi, and Mr. Mohammad 
Liftawi, the National Anti Corruption Campaign 
Project Assistant represented AMAN.  While 
the Minister of Justice, Dr. Ali Khashan, the 
director of Financial & Administrative Control 
Bureau, Dr. Mahmoud Abu-Rob and the Attorney 
General, Ahmed Al-Muguni represented the 
Palestinian National Authority. The conference 
was attended also by ministers of justice, 
representatives of governmental units involved in 
combating corruption, in addition to regional and 
international experts and donor representatives. 

During the conference, Shuaibi spoke about the role 
of Arab parliamentarians in the implementation of 
the provisions of the Convention in Arab countries. 
Participants, from their sides, stressed the need to 
establish an official Arab regional network that 
can serve as a forum for exchanging knowledge 
and experiences in combating corruption. 
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Anti-corruption Training Manual 

AMAN has developed a training manual entitled “Trainer’s Manual on Anti-corruption” for the purpose of 

introducing the concept of corruption and its causes, types, manifestations and impacts on the various aspects of 

life. It also tackles mechanisms on how to combat corruption in addition to introducing counter concepts such as 

Integrity, Transparency, and Accountability. 

The manual also covers the integrity system in Palestine through the existing forms of corruption in the 

Palestinian society, the main locations for its dissemination as well as the methods and mechanisms of combating 

this phenomenon while taking into consideration the various Palestinian sectors such as the private and public 

sectors, the NGOs, media and political parties. 

Furthermore, it aims to assist and facilitate the training process for the trainer as it includes enriching theoretical 

material along with a number of training tools such as working groups,  exercises, and caricature which would 

help the trainer become more creative and efficient in his/her work.

May 15th:

AMAN held a workshop at its headquarter office in 
Ramallah, to discuss the draft Bylaws concerning 
conflict of interest and protection of whistle-
blowers, in addition to proposed amendments to 
some related articles in the Palestinian Penal Code. 
The workshop was attended by 20 representatives 
of the Cabinet, the Legislative Council and legal 
departments in different ministries and public 
institutions, and civil society organizations.

AMAN’s Executive Director, Ms. Ghada Al-Zughayer, 
who opened and moderated the workshop, stressed the 
importance of continuing the integration efforts of various 
sectors in combating corruption, since corruption is 
considered to be a serious encroachment on development 
and authority, as well as a drain of resources.

In his contribution on the draft bylaws, AMAN’s 
Commissioner for combating corruption, Dr. Azmi 
Shuaibi, stated that the bylaws are no less important than 

Draft Bylaws on Conflict of Interest 
and Protection of Whistle-Blowers 

Prepared and discussed by «Aman» in a specialized workshop

laws, especially that they are based on laws that already 
exist and are approved by the Legislative Council but not 
active. He added, “Thus, the AMAN Coalition considers 
it necessary, as AMAN committed itself to contribute to 
the development of a system of legislations and policies 
for combating corruption, to activate these laws through 
the submittal of the draft bylaws to the Cabinet for 
approval and working accordingly, after consultations 
and discussions with all relevant stakeholders.

Participants discussed the draft bylaws for the 
protection of whistle-blowers, draft rules to prevent 
conflict of interest in the public sector and the financial 
disclosure. Also, they discussed amendments to the 
draft Palestinian Penal Code, which were prepared by 
Mr. Bilal Barghouti – Legal Consultant in the PLC, 
who responded to some queries made in the workshop, 
took notes and noted the proposed amendments.
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A large number of the Palestinian Legislative Council 
members, legal experts and economists attended a 
workshop organized by AMAN on June 4th, 2008. 
During the workshop, participants stressed the 
importance of issuing a special law regulating the work 
of the PIF, and its relationship with the official parties 
and the Palestinian private sector institutions, in order 
to determine its legal references and being subject to the 
Official monitoring mechanisms. Also, they stressed 
on the necessity of the separation between the political 
and executive levels of the Fund management.

The workshop, which was attended also by the 
Director General of the Fund, Dr. Mohammad Mustafa, 
discussed the legal framework that regulates the PIF 
and the official monitoring mechanisms on its work. 
Dr. Azmi Shuaibi, AMAN’s commissioner for 
combating corruption, opened the workshop by 
emphasizing that conducting the workshop isn’t in 
any way to question the work of the Fund and its 
current integrity and transparency. Rather, he added, 
the workshop aims to raise a number of remarks about 
its work and legal framework of reference, as it is 
considered as a public shareholding limited company, 
registered officially with the Palestinian National 
Authority and is managing the public fund.
Mr. Mustafa gave a presentation on the Fund’s achievements 
at various internal and external levels, explaining that the 
Fund reached a very advanced professional level, through 
devoting transparency in the investment work, in addition 
to the relocating of the Fund`s headquarter from Egypt 
to the Palestinian territories. He added that the Fund has 

During a workshop organized by «AMAN» in Ramallah

a strategic plan that seeks to transfer the majority and 
variety of foreign investment to the Palestinian territories, 
which will contribute to maximizing profits, which 
reached last year up to nearly 262 million dollars, despite 
the challenges the Fund has faced.

He also pointed out the relationship with the various 
official institutions, including the professional 
relationship with the State Audit and Administrative 
Control Bureau (SAACB), stressing the willingness 
of the Fund to cooperate fully with the SAACB 
especially that the Fund has an advanced financial and 
administrative control system.

Moreover, Mr. Mustafa stated that there are many 
legal challenges that face the Fund, including lawsuits 
against the Palestine Liberation Organization and 
the Palestinian National Authority, which aim at 
undermining the Fund, in addition to the existence of 
internal political enticements

The economic expert Dr. Nasr Abdel Karim, called to 
benefit from the UAE experience in establishing what is 
known as «Sovereign Investment funds,» and emphasized 
the importance of devoting the role of the Palestinian 
Investment Fund in protecting the money of the Palestinian 
people because it was established for this purpose.

The PIF`s board member, Dr. Mazen Sinokrot, asked to 
give the Fund a chance to continue its work, especially 
after the great achievements made, enabling the Fund 
to rebuild itself on professional basis, taking into 
consideration security and the current political situation 
in dealing with all problems related to the Fund’s work.

A Call for the Issuance of a Special Law Regulating 
the Work of the “Palestine Investment Fund” 
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Fayyad added, pointing out that the re-launch 
of the website sets a new financial system that 
links all ministries expenses directly to approved 
allowances in the budget, which prohibits 
the payment of any amounts exceeding those 
allocated in the budget. He also stressed that the 
system will cover all financial transactions and 
income in the MoF, and it will cover in the first 
phase the Ministries of Education, Health and 
Public Works.

Fayyad anticipated that the new website 
will enhance the international community’s 
confidence in the government’s transparency and 
responsibility. He also demanded contributing to 
strengthening the financial system by transferring 
the financial support of the budget and projects 
through the unified treasury account.

Fayyad described the re- launch of the website 
as an achievement that ranks Palestine among 
the most advanced states in the areas of 
transparency, accountability and sound financial 
management. He stressed that this is associated 
with a diligent work among a series of other 
serious reforms in management and good 
governance in all areas, including security and 
economy. This will allow the best investment 
of resources, provide the foundations of justice 
and professionalism, and enable building 
and development of the judicial institution 
and enhance its independence, as well as 
strengthening the separation of powers.

Shuaibi: It`s an important step in the 
transparent management of public fund 
and strengthening of the accountability 
process
Dr. Azmi Shuaibi, AMAN`s commissioner for 
combating corruption, said that the gathering 
aims at following up on the previous promises of 
the MoF concerning management of the public 
fund and enabling citizens to access information 
on the Authority’s expenses and revenues. He 
praised the launch of the website because of 
its importance to the transparency of public 
administration and public fund to strengthen the 
accountability process, through reporting in a 
timely manner. 
Also, Shuaibi screened the obstacles which faced 
AMAN in preparing a report on the reality of 
the public funds of revenues and expenses. He 

said: “In the past two years, we faced problems 
in collecting information related to revenues and 
expenses and the extent of its accuracy. We used to 
believe that the problems happened due to the non 
professionalism of some officials in not getting 
to determine the true revenues and expenses of 
the year of 2006, despite the efforts made with 
all parties. The chaotic situation in managing 
the public funds in that period was exposed to 
us, as there were many centers for outflow and 
numerous channels of supply and entailed by 
their own accounts. This indeed has resulted in 
a disorganization of archiving information in one 
place.

Shuaibi stressed that participation of different 
parties in determining priorities and controlling 
expenses would be of no value if the civil society 
doesn’t have the actual figures accurately and 
smoothly on time.

Qlaibo: It’s a key step in the development 
of both the transparency and good 
financial management systems.
The UNDP representative in the Palestinian 
territories, Mr. Munir Qlaibo, considered the 
launch of the website of the MoF as an essential 
step in the development of transparency and 
regulations for the good financial management, 
as good governance is essential for achieving the 
goals of development.

He added that “corruption is not limited to 
the developing countries, rather it is a global 
problem, and there is a need for the joint efforts 
of the government, the private sector and the 
civil society to combat it.” In this context, Qlaibo 
praised the cooperation between the MoF and 
AMAN, and other civil society organizations to 
combat corruption.

AL-Zumar: a new computerized financial 
system for the Authority

Youssef AL-Zumar, the General Director of 
Treasury Management, mentioned that a new 
computerized financial system of the Palestinian 
National Authority was applied. He added that 
the system covers the financial and control 
requirements of the Authority, pointing out that 
it was developed in harmony with the latest 
international accounting standards.
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 For enhancing transparency in managing public fund

As a step to enhance transparency, Dr. Salam 
Fayyad, the Prime Minister and Minister of 
Finance, announced the re-launch of the website 
of the Ministry of Finance, where detailed reports 
of the National Authority`s expenses and revenues 
will be published periodically. This is considered 
as an essential step in enhancing transparency 
in the Palestinian National Authority (PNA), 
and following up on establishing rules of good 
governance and accountability, which allows 
ordinary citizens to access information on all the 
expenditures and revenues of the public fund.

This announcement came during a ceremony 
organized by (AMAN), in cooperation with 
the Ministry of Finance (MoF), on March 
26th, 2008 in Ramallah, on the occasion of 
launching the website. The ceremony was 
held in the presence of the Prime Minister, a 

The Ministry of Finance Re-launches 
its Website and it Promises a Monthly 

Publishing of Data

number of ministers, officials from the MoF, 
foreign diplomats and representatives of NGOs. 
Prime Minister Fayyad pledged to publish 
monthly financial reports on income, expenditures 
and sources of finance. He said: “The MoF will 
publish this data on the15th of every month, this is 
a promise we’ll keep for our citizens.” He added:  
“This event is important as it is considered an 
essential step in enhancing transparency in the 
PNA, and a follow-up to establish rules of good 
governance and accountability, where citizens 
will be able to have an access to all expenditure 
and resources of the public fund.” 

“Reform is more than a slogan, and it is not 
achieved by merely the availability of willpower 
even though it’s an important element. It is a 
series of practical actions that require a high 
degree of efficiency and institutional progress.” 
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